
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  2021يونيو  8 للنشر فوًرا:

 

 

  يعلن الحاكم كومو عن مركز جديد في حالة انتشار منخفض للفايروس على مستوى الوالية
  

األدنى في الدولة وفقاً لجامعة  -يوًما متتاليًا  64انخفض لمدة  -٪ 0.51أيام  7متوسط اإليجابية على مستوى الوالية لمدة 
  جونز هوبكنز

  
  ٪68.9معدل التطعيم على مستوى الوالية هو  -ساعة الماضية  24جرعة لقاح خالل الـ  75,883تم إعطاء 

  
  مريضا في المستشفيات على مستوى الوالية  796

  
 على مستوى الوالية يوم أمس 19-حاالت وفاة بمرض كوفيد 14

   
  قام الحاكم أندرو م. كومو اليوم بإطالع سكان نيويورك على برنامج التطعيم بالوالية.

  

"معدالت إيجابية كوفيد تستمر في االنخفاض كل يوم وهي نتيجة مباشرة للعمل الجاد وااللتزام الذي أظهره قال المحافظ كومو:

وأضاف "لم نقترب ابدا من الضوء في نهاية النفق، ولكن لكي نعود الى طبيعتنا بشكل   سكان نيويورك طوال هذا الوباء بأكمله.

ماليين من سكان نيويورك بالفعل   9لقد قام أكثر من  سكان نيويورك.كامل، يجب ان نواصل بذل كل ما في وسعنا لتلقيح 

لم يكن الوصول إلى اللقاح أسهل من أي   لقد حان الوقت لبقية مناطق الوالية أن تحذو حذوها.  -بدورهم وحصلوا على الجرعة 

لم يتم تطعيمك بعد، من فضلك، افعل لذا، إذا   وقت مضى، ومع توفر العديد من الحوافز اآلن، لم يعد هناك أعذار متبقية حقًا.

  الشيء الصحيح لحماية مجتمعك واحصل على التطعيم اليوم".

  

  فيما يلي ملخص بيانات اليوم:
  
 71,953  - نتائج االختبار المبلغ عنها   ·

 442 - مجموع إيجابي   ·

 %0.61 - نسبة إيجابية   ·

 %0.51 - بيةمتوسط النسبة المئوية لسبعة أيام إيجا   ·

 (3-) 796 - مكوث المريض في المستشفى   ·

 72 - عدد المرضى حديثي الدخول   ·

 (0) 206 - المرضى في وحدة العناية المركزة   ·

 (0) 120 - المرضى في وحدة العناية المركزة مع أنابيب اإلنعاش   ·

 (66)+ 183,157 - إجمالي خروج الحاالت   ·

 14 - الوفيات   ·

 42,813 - إجمالي الوفيات   ·

 19,614,673 - مجموع جرعات اللقاح المعطاة   ·

 جرعة  75,883 - إجمالي جرعات اللقاح التي تم تناولها خالل األربع وعشرين ساعة الماضية   ·

 جرعة  533,489 - إجمالي جرعات اللقاح التي تم تناولها خالل األيام السبعة الماضية   ·

 % 66.4 - عاًما فأكثر ممن لديهم جرعة لقاح واحدة على األقل 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم    ·

  %58.7 - عاًما فأكثر ممن أكملوا اللقاح بالكامل 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم    ·



 

 

  %68.9 -ممن حصلوا على األقل على جرعة واحدة عاًما وأكبر  18نسبة سكان نيويورك بعمر    ·
  %59.8 -عاًما فأكثر ممن حصلوا على جرعات اللقاح كاملة  18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم    ·
 ٪ 54.8 -النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين حصلوا على جرعة لقاح واحدة على األقل     ·

  ٪47.5 - النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاحات   ·
  %56.9 - النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل   
  %48.4 - بة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاحنس   
  

 7متوسط النسبة المئوية لنتائج االختبارات للحاالت اإليجابية التي تم اإلبالغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية لكل منطقة لمدة 
  أيام هو كما يلي:

  

  المنطقة
يونيو  5السبت 

2021  
يونيو  6األحد 

2021  
يونيو  7اإلثنين

2021  

Capital 
Region  

0.61  % 0.61  % 0.57  % 

Central New 
York  

0.83  % 0.85  % 0.81  % 

Finger Lakes  1.00  % 0.98  % 0.91  % 

Long Island  0.43  % 0.46  % 0.45  % 

Mid-Hudson  0.46  % 0.46  % 0.45  % 

Mohawk 
Valley  

0.79  % 0.74  % 0.69  % 

New York City  0.43  % 0.43  % 0.43  % 

North Country  0.61  % 0.50  % 0.56  % 

Southern Tier  0.64  % 0.67  % 0.69  % 

Western New 
York  

0.64  % 0.66  % 0.61  % 

 %  0.51 %  0.51 %  0.52  على مستوى الوالية

  
  

متوسط النسبة المئوية لنتائج االختبارات للحاالت اإليجابية التي تم اإلبالغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية لكل منطقة من 

  أيام هو كما يلي: 7مناطق مدينة نيويورك اإلدارية لمدة 
  

الحي في مدينة 

  نيويورك
يونيو  5السبت 

2021  
يونيو  6األحد 

2021  
يونيو  7اإلثنين

2021  

Bronx  0.54  % 0.57  % 0.57  % 

Kings  0.42  % 0.41  % 0.40  % 

New York  0.31  % 0.31  % 0.32  % 

Queens  0.45  % 0.42  % 0.43  % 

Richmond  0.54  % 0.54  % 0.52  % 

  
  



 

 

( في والية نيويورك ليصبح المجموع  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 442توفي البارحة 

 التوزيع الجغرافي كما يلي: .2,089,571

  

  اإلصابات الجديدة  مجموع اإلصابات  المقاطعة

Albany  24,678   3  

Allegany  3,551   2  

Broome  18,600   1  

Cattaraugus  5,716   0  

Cayuga  6,331   2  

Chautauqua  8,938   2  

Chemung  7,749   4  

Chenango  3,489   1  

Clinton  4,835   1  

Columbia  4,059   0  

Cortland  3,913   2  

Delaware  2,374   0  

Dutchess  29,452   4  

Erie  89,488   16   

Essex  1,592   1  

Franklin  2,558   1  

Fulton  4,415   0  

Genesee  5,432   0  

Greene  3,402   0  

Hamilton  313   0  

Herkimer  5,182   2  

Jefferson  6,108   7  

Lewis  2,801   1  

Livingston  4,513   1  

Madison  4,554   1  

Monroe  68,795   27   

Montgomery  4,254   0  

Nassau  183,449   27   

Niagara  20,015   4  

NYC  935,835   221   

Oneida  22,569   8  

Onondaga  38,849   10   

Ontario  7,400   3  

Orange  48,246   9  

Orleans  3,117   0  



 

 

Oswego  7,603   2  

Otsego  3,458   1  

Putnam  10,600   1  

Rensselaer  11,217   2  

Rockland  46,909   4  

Saratoga  15,347   5  

Schenectady  13,182   2  

Schoharie  1,692   0  

Schuyler  1,066   0  

Seneca  2,008   0  

St. Lawrence  6,619   0  

Steuben  6,938   4  

Suffolk  200,798   32   

Sullivan  6,661   0  

Tioga  3,817   2  

Tompkins  4,341   0  

Ulster  13,891   2  

Warren  3,656   0  

Washington  3,150   3  

Wayne  5,765   1  

Westchester  129,526   19   

Wyoming  3,577   1  

Yates  1,178   0  

  
  

التوزيع  .42,813( في والية نيويورك ليصبح المجموع COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 14توفي البارحة 

  الجغرافي كما يلي، حسب مقاطعة السكن:
  

  الوفيات حسب مقاطعة السكن

  الوفيات الجديدة  المقاطعة

Bronx  1  

Broome  1  

Chautauqua  1  

Delaware  1  

Kings  3  

Monroe  2  

Oneida  1  

Queens  1  

Rockland  1  

Schenectady  1  



 

 

Suffolk  1  

  
  

جميع مواقع التطعيم الجماعي في والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطني نيويورك المؤهلين لتلقي اللقاح بدون موعد مسبق على 

وأما األشخاص الذين يرغبون بتحديد موعد في أحد مواقع التطعيم الجماعي التي تديرها الوالية،  أساس من يأتي أوالً يُخدم أوالً.

كما أن بمقدور الناس أيًضا   .VAX-4-NYS-833- 1أو باالتصال على  تطبيق هل أنا مؤهل فيمكنهم القيام بذلك على

االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية أو الطبيب أو المستشفى لتحديد مواعيد عند توفر اللقاحات أو زيارة  

 vaccines.gov.للعثور على معلومات حول مواعيد اللقاحات بالقرب منهم  
  

التوزيع  سلسلة اللقاحات الخاصة بهم. 51,858من سكان نيويورك جرعة اللقاح األولى، وأكمل  28,545باألمس ، تلقى 

  الجغرافي لسكان نيويورك الذين تم تطعيمهم حسب المنطقة هو كما يلي:
  

  
األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح  

  على األقل
األشخاص الذين تلقوا سلسلة اللقاح  

  بالكامل

  نطقةالم
  المجموع

  التراكمي
ساعة  24زاد خالل الـ 

  الماضية
  المجموع

  التراكمي
ساعة  24زاد خالل الـ 

  الماضية

Capital Region  643,025   1,143   567,613   3,357   

Central New 
York  

512,038   935   453,754   2,193   

Finger Lakes  651,791   1,222   579,518   2,758   

Long Island  1,427,760   4,229   1,224,172   8,573   

Mid-Hudson  1,163,220   2,637   995,970   6,047   

Mohawk Valley  251,552   487   224,862   1,018   

New York City  5,023,682   15,556   4,322,566   23,279   

North Country  231,080   392   207,513   702   

Southern Tier  333,709   543   297,658   1,550   

Western New 
York  

704,652   1,401   607,522   2,381   

   51,858   9,481,148   28,545   10,942,509  على مستوى الوالية

  
تطلب وزارة  .19-لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول لقاح مرض كوفيد 19-لوحة عمل تتبع لقاح مرض كوفيد تتوفر

ساعة؛ يتم  24خالل  19-الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض كوفيد

تختلف البيانات   تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة على لوحة العمل يوميًا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم في الوالية.

الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من نظام معلومات التحصين في والية نيويورك و سجل التحصين على مستوى 

تم  ا طفيفًا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدراليًا، والتي تشمل الجرعات الُمدارة فيدراليًا واالختالفات الطفيفة األخرى.المدينة اختالفً 

  تضمين كال الرقمين في اإلعالن أعاله.
  

###  
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